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De commissievergaderingen kunnen worden nageluisterd op raad.renkum.nl.

1

Opening, vaststelling volgorde en mededelingen.

De voorzitter opent de vergadering om 20.08 uur.
Agenda
Agenda wordt vastgesteld.
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

2

Burgerspreekrecht.
Er heeft zich niemand aangemeld voor het burgerspreekrecht.

Besluit
Actie

3

Informatieplicht collegeleden.

Wethouder Maouche heeft niets voor de informatieplicht.
Besluit
Actie

4

Rondvraag.

Woordvoerders zijn: dhr. J. Koelewijn (PRD).
Dhr. Koelewijn (PRD) zegt dat zijn fractie zich grote zorgen maakt over het centrumplan Doorwerth. De discussie
zouden zij het liefst in de openbaarheid houden, maar omdat op donderdag 15 oktober a.s. een interne
raadsontmoeting plaatsvindt zal zijn fractie de vragen dan aan de orde stellen.
Besluit

-

Actie

-

5

Stand van zaken Onderzoekscommissie Horsa Glider.

Dhr. De Boer (voorzitter onderzoekscommissie Horsa Glider) geeft de laatste update over de stand van zaken
over de onderzoekscommissie Horsa Glider. Het concept-rapport is verzonden naar de gehoorden. Zij hebben tot
19 oktober 2020 de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. De onderzoekscommissie heeft dan nog de
mogelijkheid om hierop te reageren. Als een en ander verwerkt is, wordt het rapport naar de Raad gezonden en
Pagina

1 van 8

Verslaglegging
Raadscommissie 13 oktober 2020
wordt via de Agendacommissie van 21 oktober a.s. geagendeerd in de raadscommissie en de raad van november
2020.
Besluit
Actie

-

6

Visie grootschalige opwek.

Woordvoerders zijn: dhr. R. den Burger (VVD), mw. A. Nijeboer (PRD), dhr. B. Wind (CDA), dhr. N. Mergen (GL),
dhr. F. Cuppen (D66), dhr. L. Bosscha (PvdA), dhr. T. Erkens (PvdA), mw. D. van Bentem (GB).
Wethouder Maouche geeft aan dat de raad een brief heeft ontvangen met uitleg over de processen op dit
moment en dat daar een winstwaarschuwing in is gegeven. Vanavond wordt weergegeven wat er is gebeurd, wat
er opgehaald is en waar we staan. Dhr. de Graaf zal de presentatie geven.
Dhr. R. de Graaf van bureau Maak de Stad geeft een presentatie over het onderwerp visie grootschalige opwek.
De presentatie is als bijlage 1 toegevoegd aan dit verslag.
Dhr. Cuppen (D66) geeft aan dat hem twee dingen opvielen. Hij vraagt zich af of dit onderwerp wel leeft. Het leidt
nog niet tot discussie. Op dia 7 staat zo goed mogelijk. De visie is noch vlees noch vis. Het is nog niet scherp
genoeg. Hoe beleeft de dhr. de Graaf dat?
Dhr. de Graaf zegt dat je moeilijk tegen verduurzaming kan zijn. Er zijn nu gesprekken. Het RES zegt wind, lokaal
zegt met zon doen. Het moet waarschijnlijk beide. We kijken naar inpassing van windmolens en daar gaan we nu
gesprekken over voeren.
Wethouder Maouche zegt dat mensen behoefte hebben aan zonne-energie en om daarvoor de daken in te zetten.
Dan komt wel de vraag hoe ziet dit er dan uit? De discussie scherp maken betekent dat je het ook visueel moet
maken.
Dhr. den Burger (VVD) heeft vragen over het proces. Er is een raadsklankbordgroep die in het begin wel bij elkaar
is geweest, maar nu is het erg stil. Ook niet alle fracties zijn vertegenwoordigd en hij vraagt de niet deelnemende
fracties toch in de raadsklankbordgroep plaats te nemen. De planning is om de visie op 7 december a.s. in de
B&W-vergadering te behandelen. Wordt de klankbordgroep hiervoor nog meegenomen?
Wethouder Maouche zegt dat voor de zomer elke fractie vertegenwoordigd was. Door de corona is het technisch
erg lastig iets te organiseren. Het is wel de bedoeling om met de raadsklankbordgroep voor de behandeling in de
B&W-vergadering om de tafel te gaan zitten. Er komt zo snel mogelijk een uitnodiging richting de
raadsklankbordgroep.
Mw. Nijeboer (PRD) ziet in de presentatie niet terug dat er een visie per dorp komt. Hoe gaan de dorpen eruit
zien?
Wethouder Maouche geeft aan dat in het plan van aanpak staat welke processtappen daarbij horen. Het maken
van de omgevingsvisie heeft meer tijd nodig. In corona tijd is geen tijd om dorpsvisies te maken. We moeten
streven naar een lokale inbedding (op dorpsgebied). Er is geen tijd om een dorpsvisie te maken. We hebben op dit
moment geen mensen en middelen daarvoor. De raad wil in deze raadsperiode de omgevingsvisie vaststellen, dat
doe je niet aan het eind. We hebben geen glazen bol, maar moeten kijken wat realistisch is.
Dhr. de Graaf geeft aan dat de vraag is wat er nu op dit moment terug komt uit de dorpen. We gaan dorpsgericht
aan de slag, maar er komt geen visie per dorp.
Dhr. Wind (CDA) vraagt zich af hoe concreet het wordt. Alle opties staan open of wordt er een echte keuze
gemaakt? Worden er al locaties aangewezen?
Wethouder Maouche zegt dat we concrete keuzes moeten maken. We hebben alles nodig en dan is de vraag hoe
dan! We bespreken dit met de bewoners en de raad. De randvoorwaarden moeten concreet worden. Als het
bijvoorbeeld gaat om zon, waar dan? We kijken nog niet per locatie, maar wel als we een zonnevelden willen
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aanleggen. Dan moet je alle mogelijkheden bekijken en wat daarmee samenhangt. We willen participatie, wat
verwachten we daarvan? Dit soort dingen moeten in de visie komen.
Dhr. Mergen (GL) merkt op dat een deel van de activiteiten uit fase twee worden verschoven naar fase drie.
Welke activiteiten zijn dat?
Dhr. de Graaf geeft aan dat we gewoon nog niet zo ver zijn als het gaat om betrekken van doelgroepen. Dat staat
ook in de brief. Gesprekken moeten nog gevoerd worden. De diepgang verschuift naar fase drie.
Op de vraag van dhr. Mergen over de 20 partijen zegt dhr. de Graaf dat er partijen zijn die actief betrokken willen
zijn en hebben aangegeven welke onderwerpen willen zij betrokken worden. We kijken ook naar andere partijen.
De precieze lijst moet dhr. de Graaf de raad schuldig blijven.
Wethouder Maouche geeft aan dat de lijst weergeeft welke doelgroepen we willen benaderen, maar door de
corona is dat wel lastiger geworden. Dan hebben een lijst met bijv. dorpsraden. De lijst mag wat hem betreft wel
langer. Ze zijn ook in gesprek met professionele partijen om te bekijken waar de knelpunten zitten of belangrijke
oplossingen.
Op een vraag van dhr. Mergen over dat er in 2040 zoveel mogelijk opgewekt moet worden vraagt de wethouder
wat is dan zoveel mogelijk? De ambitie is om klimaatneutraal te zijn. We komen pittige barrières tegen. Als we
onze totale energiebehoefte zouden omzetten naar grootschalige opwek zoals het Rijk dat heeft bedacht. Dan
hebben we het over wind en zon. Dan heeft dat ruimtelijke een grote impact. We doen zoveel mogelijk. We gaan
ook met waterenergie aan de slag. En daarnaast weten we nog niet welke technologieën er nog komen. We
werken samen in het RES. Op ons grondoppervlak hebben we niet alle mogelijkheden om de totale behoefte op te
weken. In de regio moeten we dat doel nastreven. Dat betekent dat een andere gemeente meer zou kunnen
opwekken.
Dhr. de Graaf zegt om dit bespreekbaar te maken hebben we geprobeerd de ambitie zoals die uit de RES
voortkomt hoeveel windmolen of zonnepanelen dit zouden moeten zijn. Het gesprek komt op gang, zo ook de
nuance tussen wind en zon.
Dhr. Erkens (PvdA) geeft aan dat de klankbordgroep besproken is in zijn fractie en dat mw. Weeda is opgegeven
hieraan deel te nemen. Zij heeft echter nog nooit geen uitnodiging hiervoor gehad.
Dhr. Erkens vindt het jammer dat door de corona dit vertraging op heeft gelopen. Hij vraagt zich af of de
straatinterviews wel zo zinvol is geweest. Wat zijn de ervaringen. Was het veel zenden of was er ook input?
Wethouder Maouche geeft aan dat het hele interessante gesprekken waren en natuurlijk moet je ook wat
uitleggen. Toch hebben ze zeker wat opgehaald wat de mensen belangrijk vinden. Op de vraag of mensen
betrokken wilden blijven, werd er geantwoord met ja. De straatinterviews zijn niet bedoeld om een sleepnet op te
halen. Er is veel informatie opgehaald en je moet dit inkleuren van wat de mensen willen. De wethouder nodigt de
klankbordgroep uit om een keer mee op pad te gaan. Het is heel leuk en er komt veel waardvolle informatie uit.
Dhr. Bosscha (PvdA) is benieuwd naar Quadenoord. Zijn daar nog mogelijkheden?
Wethouder Maouche geeft aan dat de gesprekken hierover nog gaande zijn.
Mw. van Bentem (GB): Je ziet dat we heel dorpsgericht werken, kan dat nog in de nabije toekomst. In hoeverre
kunnen zij (de partijen) de taken die wij doen overnemen? Partijen organiseren zelf bijv. avonden. Andere partijen
kunnen hiervan leren. Kunnen we de partijen met elkaar verbinden?
Wethouder Maouche geeft aan dat ze belangrijk zijn. Misschien kunnen we ze wel wat meer verantwoordelijkheid
geven, maar als overheid ben je wel verantwoordelijk voor het proces. Het is vooral veel ophalen en breed
inzetten. Deze partijen hebben we zeker nodig, ze spelen een grote rol.
Op de vraag van mw. van Bentem in hoeverre de overheidsbemoeienis afneemt zegt de wethouder dit proces
fundamenteel is. We kunnen niet zomaar zeggen “doet u het maar”. De omgevingsvisie gaat ergens over. Het
gaat over alles. En de wethouder heeft echt heel veel vertrouwen in deze partijen, maar als overheid zit je aan het
stuur. Je bent verantwoordelijk voor het algemeen belang. We kunnen de partijen meer procesverantwoordelijk
geven. Zo krijgen we een volwaardig verhaal.
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Dhr. de Graaf zegt dat met een A4 vol partijen uit het netwerk, daar zaten ook dorpsvertegenwoordigers bij, dat
er zoveel mogelijk vragen zijn gesteld op welke manier zij een rol willen vervullen. Wij staan er open mee om die
partijen een rol te bieden die bij hen past. Er wordt wel aangeven “komen jullie maar met een voorstel”. Het zijn
geleidelijke processen. Laten ze zich melden als ze een grotere rol willen vervullen. Aantal partijen wil wel
meedenken, maar de gemeente moet de kar trekken.
Wethouder Maouche geeft aan dat bij zo’n groot onderwerp als de visie grootschalige opwek, het decentraal
georganiseerd proces best lastig is in de tijd die we hebben. Je kunt niet aan één partij zeggen ga het maar
organiseren. In de tijd die we hebben is dat niet realistisch. We benutten hun netwerk en hun kennis. Het is verder
aan ons om de kar te trekken.
De voorzitter sluit dit onderwerp af.
Besluit

-

Actie

De wethouder stuurt zo spoedig mogelijk een uitnodiging aan de klankbordgroep.

7

Stand van zaken Regionale Energie Strategie (RES).

Woordvoerders zijn: dhr. B. Wind (CDA), dhr. N. Mergen (GL), dhr. L. Bosscha (PvdA), dhr. T. Erkens (PvdA), mw.
dhr. H. Giezen (GB), mw. A. Nijeboer (PRD0, dhr. R. den Burger (VVD), dhr. F. Cuppen (D66).
Wethouder Maouche geeft een presentatie over de stand van zaken van het Regionaal Energie Strategie (RES).
Deze is als bijlage 2 toegevoegd aan dit verslag.
Dhr. Wind (CDA), dhr. Mergen (GL), dhr. Erkens (PvdA), mw. Nijeboer (PRD) hebben naar aanleiding van de
presentatie geen vragen.
Dhr. Bosscha (PvdA) vraagt of grootschalige projecten als Quadenoord en de Parenco nog kunnen worden
meegenomen in het RES?
Wethouder Maouche zegt dat wat betreft Parenco dat de warmtestroom in het RES zit. Dat heeft een andere
tijdspad. Als het gaat om Quadenoord, vanuit het RES hebben we een aantal zoekgebieden meegekregen.
Quadenoord is een apart project dat binnen en buiten het RES valt. Het staat nog on hold, we hebben nog
gesprekken met Provincie. Ook dit proces weten we niet precies voor 1 juli 2021, en als we het wel weten nemen
we het mee. De zoekgebieden zullen we meer concreet maken in het eindbod. Het RES loopt meerjarig door en
we proberen steeds meer projecten concreet te maken.
Dhr. Giezen (GB) vraag of de verdeling wel evenwichtig is. Is dit op basis van inwoners of oppervlakte?
In een enquête hebben de burgers meer gekozen voor windmolens dan zonne-energie. In hoeverre wordt dat
meegenomen?
Wethouder Maouche geeft aan dat er natuurlijk gekeken wordt of windenergie een optie is voor onze gemeente.
We proberen het eindbod te concretiseren. We hebben nu zoekgebieden voor zon en kijken of we zoekgebieden
voor wind kunnen opkrikken. We kijken wie wat evenwichtig mogelijk iets kan leveren.
Dhr. den Burger (VVD) zegt dat als het gaat om groot draagvlak te creëren hoe het dan zit met de grote data
centra. Hij refereert aan het programma van Lubach op zondag. Hij zet dan vraagtekens bij het draagvlak.
Hij roept de wethouder op om hier iets mee te doen richting de regio.
Wethouder Maouche is het eens met de VVD. Het is een bizarre situatie, maar uiteindelijk moeten de data centra
ergens mee gevoed worden. De wethouder zegt toe dat hij dit gaat aankaarten in de regio.
Dhr. Cuppen (D66) vraagt hoe het zit met de waterkracht en wie dit evenwichtig kan leveren?
Wethouder Maouche zegt dat in de reactienota op die vraag als college al is gereageerd. We willen dit realiseren
en het wordt onderzocht of dit haalbaar is. In het RES worden andere vormen van energieopwekking zeker
meegenomen.
Verder doet de wethouder een oproep om te kijken of de raad bij de Webinar van de regionale adaptatieplan
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Vallei en Veluwe op 10 november a.s. aanwezig kunnen zijn. De raad heeft hierover een mail ontvangen.
De voorzitter sluit dit onderwerp.
Besluit
Actie

8

Verslaglegging van de vergadering van de raadscommissie van 15
september 2020.

De evt. ingediende wijzigingen zijn verwerkt. Het verslag wordt vastgesteld.
Besluit

Vastgesteld.

Actie

9

Ingekomen stukken:
a.
Covid 19; raadsinformatiebrief van burgemeester Schaap van
7 september 2020.
b.
Reactienota wensen en bedenkingen concept bod RES; brief van
het college van B&W van Renkum van 1 september 2020.
c.
Tweede Bestuursrapportage 2020 De Connectie.

Er zijn geen opmerkingen over de ingekomen stukken.
Besluit
Actie

10

Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.43 uur.

Pagina

5 van 8

Verslaglegging
Raadscommissie 13 oktober 2020
Bijlage 1
Visie grootschalige opwek
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Bijlage 2
Regionale Energie Strategie (RES)
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